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Lisensi Creative Commons Atribusi Nonkomersial BerbagiSerupa 3.0 

Indonesia 
 
CREATIVE COMMONS CORPORATION BUKANLAH SUATU FIRMA HUKUM DAN TIDAK MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM. 
DISTRIBUSI LISENSI INI TIDAK MENYEBABKAN MUNCULNYA SUATU HUBUNGAN PENGACARA-KLIEN. CREATIVE COMMONS 
MENYEDIAKAN INFORMASI INI BERDASARKAN KETENTUAN "APA ADANYA (AS-IS)". CREATIVE COMMONS TIDAK MEMBERIKAN 
JAMINAN MENGENAI INFORMASI YANG DIBERIKAN, DAN MENOLAK SEMUA TANGGUNG JAWAB ATAS KERUGIAN YANG MUNCUL 
KARENA PENGGUNAANNYA. 
 

Lisensi 
CIPTAAN (SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) DIBERIKAN SESUAI DENGAN 
KETENTUAN DARI LISENSI PUBLIK CREATIVE COMMONS (“CCPL” ATAU “LISENSI”). CIPTAAN INI 
DILINDUNGI OLEH HAK CIPTA DAN/ATAU HUKUM YANG BERLAKU LAINNYA. PENGGUNAAN APA 
PUN TERHADAP CIPTAAN INI SELAIN DARI YANG DIIZINKAN OLEH LISENSI INI ATAU HUKUM 
YANG MENGATUR TENTANG HAK CIPTA ADALAH HAL YANG DILARANG. 
DENGAN MENERAPKAN HAK-HAK ATAS CIPTAAN YANG DISEBUT DI SINI, ANDA MENERIMA DAN 
SETUJU UNTUK TERIKAT OLEH KETENTUAN LISENSI INI. SEJAUH LISENSI INI DAPAT 
DIPANDANG SEBAGAI SUATU KONTRAK, PEMBERI LISENSI MEMBERI ANDA HAK-HAK YANG 
TERMUAT DI DALAM LISENSI INI SESUAI DENGAN PENERIMAAN ANDA TERHADAP KETENTUAN 
DAN PERSYARATAN TERSEBUT. 
 

1. Definisi 
 Adaptasi berarti suatu ciptaan yang diciptakan berdasarkan Ciptaan ini, atau diciptakan dari Ciptaan ini dan 

ciptaan yang sudah ada sebelumnya, seperti terjemahan, adaptasi, ciptaan turunan, aransemen musik atau 

gubahan apa pun dari suatu ciptaan literatur atau artistik, atau fonogram atau pagelaran dan termasuk adaptasi 

sinematografi atau bentuk apa pun lainnya dimana Ciptaan tersebut mungkin dibentuk ulang, diubah, atau 

diadaptasikan untuk disertakan di dalam bentuk turunan apa pun yang dapat dikenali yang diturunkan dari 

bentuk aslinya, kecuali suatu ciptaan yang menjadi bagian dari suatu Bunga Rampai tidak akan dianggap 

sebagai suatu Adaptasi untuk tujuan lisensi ini. Untuk menghindari keragu-raguan, apabila Ciptaan berupa 

karya musikal, pertunjukan, atau rekaman, maka sinkronisasi Ciptaan tersebut dalam hal terkait dengan gambar 

bergerak akan dipandang sebagai suatu Adaptasi untuk tujuan lisensi ini. 

 Bunga Rampai artinya suatu bunga rampai dari ciptaan berupa karya sastra atau seni, seperti ensiklopedia dan 

antologi, atau pertunjukan, rekaman, atau siaran, atau ciptaan lain selain dari ciptaan-ciptaan yang disebut pada 

Bagian 1(g) di bawah ini, yang karena alasan seleksi dan pengaturan isinya, menjadi bagian dari penciptaan 

intelektual, yang mana Ciptaan tersebut termasuk dalam satu kesatuan bentuk yang tidak termodifikasi bersama 

dengan satu atau lebih kontribusi lainnya, yang masing-masingnya merupakan ciptaan terpisah dan mandiri, 

yang secara bersama terkumpul di dalam suatu kesatuan kolektif. Suatu ciptaan yang menjadi bagian dari suatu 

Bunga Rampai tidak akan dipandang sebagai suatu Adaptasi (sebagaimana didefinisikan di atas) untuk tujuan 

Lisensi ini. 

 Mengumumkan berarti menyediakan kepada publik Ciptaan asli dan salinannya atau Adaptasinya, secara 

patut, melalui penjualan atau pengalihan kepemilikan lainnya. 

 Pemberi Lisensi berarti individu, beberapa individu, entitas atau beberapa entitas yang memberikan Ciptaan 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan Lisensi ini. 

 Elemen Lisensi berarti berbagai atribut lisensi level tinggi lainnya sebagaimana dipilih oleh Pemberi Lisensi 

dan disebutkan di dalam judul Lisensi ini: Atribusi, Nonkomersial, BerbagiSerupa. 

 Pencipta Asli berarti, dalam hal Ciptaan berupa karya sastra atau seni, individu, beberapa individu, entitas, 

beberapa entitas yang menciptakan Ciptaan ini, atau jika tidak ada individu atau entitas yang dapat 

diidentifikasi, maka penerbitnya; dan juga (i) dalam hal seni pertunjukan, maka aktor, penyanyi, musisi, penari, 

atau orang lain yang berakting, menyanyi, menyuguhkan, mendeklamasikan, bermain dalam, 

menginterpretasikan, atau dengan cara lain menampilkan karya sastra atau seni atau ekspresi dari cerita rakyat 

(folklore); (ii) dalam hal karya rekaman, maka produser yang merupakan orang atau entitas hukum yang 



pertama-tama merekam suara dari suatu pertunjukan atau sumber suara lainnya; dan, (iii) dalam halsiaran, maka 

lembaga yang mentransmisikan siaran tersebut. 

 Ciptaan berarti ciptaan literatur dan/atau artistik yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan Lisensi ini termasuk 

tanpa terbatas pada produksi apa pun dalam ranah literatur, ilmiah, dan artistik, baik dalam modus atau bentuk 

ekspresinya termasuk bentuk digital, seperti buku, pamflet, dan bentuk tertulis lainnya; kuliah, pidato, khotbah, 

atau bentuk ciptaan lainnya yang sejenis; ciptaan drama atau drama-musikal; ciptaan koreografi atau hiburan 

pantomim; komposisi musik dengan atau tanpa kata; ciptaan sinematografi yang merupakan ciptaan asimilasi 

yang dinyatakan oleh suatu proses analog kepada sinematografi; ciptaan gambar, lukisan, arsitektur, ukiran, 

grafir atau litografi; ciptaan fotografi ke mana ciptaan-ciptaan diasimilasikan yang dinyatakan oleh suatu proses 

analog kepada fotografi; suatu ciptaan seni terapan; suatu ilustrasi, peta, rencana, sketsa atau ciptaan tiga 

dimensi yang relatif terhadap geografi, topografi, arsitektur, atau sains; suatu pertunjukan; suatu siaran; 

rekaman suara; kompilasi data sejauh data tersebut dilindungi oleh suatu ciptaan berhak cipta; atau suatu 

ciptaan yang dilakukan oleh penampil artistik atau sirkus asalkan tidak dipandang sebagai ciptaan literatur atau 

artistik; dan ciptaan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. 

 Anda berarti individu atau entitas yang menjalankan hak sesuai dengan Lisensi ini yang belum pernah 

melanggar ketentuan Lisensi terhadap Ciptaan ini, atau yang telah menerima izin dari Pemberi Lisensi untuk 

menjalankan hak sesuai dengan Lisensi ini walaupun ada pelanggaran sebelumnya. 

 Mempertunjukkan kepada Publik berarti melakukan pengumuman Ciptaan kepada publik, dengan cara atau 

proses apa pun, termasuk melalui cara kabel atau nirkabel atau pertunjukan digital publik; menyediakan kepada 

publik Ciptaan dengan cara sedemikian rupa sehingga publik dapat mengakses Ciptaan ini dari tempat yang 

dipilihnya; menyampaikan Ciptaan kepada publik dengan cara atau proses apa pun dan komunikasi kepada 

publik tentang pertunjukan Ciptaan tersebut, termasuk melalui pagelaran digital publik; menyiarkan dan 

menyiarkan ulang Ciptaan tersebut dengan cara apa pun termasuk melalui tanda, suara, atau gambar. 

 Memperbanyak berarti membuat salinan Ciptaan tersebut dengan cara apa pun termasuk tanpa terbatas pada 

rekaman suara atau visual dan hak fiksasi atau memperbanyak fiksasi dari Ciptaan tersebut, termasuk 

penyimpanan dari suatu pertunjukan yang dilindungi atau rekaman suara dalam bentuk digital atau media 

elektronik lainnya. 

 

2. Hak Penggunaan Wajar 
Tidak ada bagian apa pun di dalam Lisensi ini yang dimaksudkan mengurangi, membatasi, atau 
menghalangi penggunaan bebas apa pun dari hak cipta atau hak-hak yang muncul dari pembatasan atau 
pengecualian yang diberikan sehubungan dengan perlindungan hak cipta tersebut sesuai dengan 
undang-undang hak cipta atau hukum yang berlaku lainnya. 
 

3. Pemberian Lisensi 
Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan Lisensi ini, Pemberi Lisensi dengan ini memberikan kepada 
Anda, suatu lisensi yang berlaku terus menerus (selama jangka waktu hak cipta yang berlaku), non-
eksklusif, bebas royalti, dan berlaku di seluruh dunia untuk menjalankan hak-hak Ciptaan ini 
sebagaimana disebutkan di bawah ini: 

 Memperbanyak Ciptaan, menyertakan Ciptaan di dalam satu atau lebih Bunga Rampai, dan Memperbanyak 

Ciptaan yang dihimpun dalam Bunga Rampai; 

 membuat dan Memperbanyak Adaptasi asalkan semua Adaptasi tersebut, termasuk terjemahan dalam media 

apa pun, mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk secara jelas memberi label, batasan, atau 

mengidentifikasi perubahan yang dibuat terhadap Ciptaan asli. Contoh, suatu terjemahan dapat diberi tanda 

“Ciptaan asli diterjemahkan dari Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Spanyol," atau suatu modifikasi dapat 

mengidentifikasikan "Ciptaan asli telah dimodifikasi.”; 

 Mengumumkan dan Mempertunjukkan kepada Publik suatu Ciptaan, termasuk yang dihimpun dalam Bunga 

Rampai; dan 

 Mengumumkan dan Mempertunjukkan kepada Publik suatu Adaptasi. 

Hak-hak di atas dapat dijalankan dalam semua media dan format baik dikenal sekarang ini ataupun 
dibuat kemudian. Hak-hak di atas termasuk hak untuk membuat modifikasi yang secara teknis 
dibutuhkan untuk menjalankan hak pada media dan format lain. Sesuai dengan Bagian 8(f), semua hak 
yang tidak secara jelas diberikan oleh Pemberi Lisensi dengan ini dinyatakan dimiliki oleh Pemberi 
Lisensi, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak yang digambarkan pada Bagian 4(e). 



 

4. Pembatasan 
Lisensi yang diberikan pada Bagian 3 di atas dinyatakan dibuat sesuai dan dibatasi oleh pembatasan 
berikut: 

 Anda diperbolehkan Mengumumkan atau Mempertunjukkan kepada Publik Ciptaan tersebut hanya berdasarkan 

ketentuan Lisensi ini. Anda harus menyertakan salinan, atau Uniform Resource Identifier (URI) untuk Lisensi 

ini untuk setiap salinan Ciptaan yang Anda Umumkan atau Pertunjukkan kepada Publik. Anda tidak dapat 

menawarkan atau memaksakan ketentuan apa pun dari Ciptaan tersebut yang membatasi ketentuan Lisensi ini 

atau kemampuan penerima Ciptaan untuk menjalankan hak yang diberikan kepada penerima sesuai dengan 

ketentuan Lisensi ini. Anda tidak diperbolehkan mensublisensikan Ciptaan tersebut. Anda harus menjaga 

keutuhan semua pemberitahuan yang merujuk kepada Lisensi ini dan kepada pengabaian jaminan pada setiap 

salinan Ciptaan yang Anda Umumkan atau Pertunjukkan kepada Publik. Ketika Anda Mengumumkan atau 

Mempertunjukkan kepada Publik Ciptaan ini kepada Publik, Anda tidak dapat memaksakan tindakan teknologi 

seefektif apa pun pada Ciptaan yang dapat membatasi kemampuan penerima Ciptaan dari Anda untuk 

menjalankan hak yang diberikan kepada penerima berdasarkan ketentuan Lisensi ini. Bagian 4 (a) berlaku 

untuk semua Ciptaan yang dihimpun dalam Bunga Rampai, tetapi tidak mengharuskan Bunga Rampai selain 

dari Ciptaan tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan Lisensi ini. Jika Anda membuat suatu Bunga Rampai, 

maka ketika menerima pemberitahuan dari Pemberi Lisensi manapun, Anda harus, sepanjang dapat dilakukan, 

menghapus dari dalam Bunga Rampai apa pun sebagaimana diharuskan oleh Bagian 4 (d), ketika diminta. Jika 

Anda membuat suatu Adaptasi, maka ketika menerima pemberitahuan dari Pemberi Lisensi manapun, Anda 

harus, sepanjang dapat dilakukan, menghapus dari dalam Adaptasi apa pun sebagaimana diharuskan oleh 

Bagian 4 (d), ketika diminta. 

 Anda dapat Mengumumkan atau Mempertunjukkan kepada Publik suatu Adaptasi hanya berdasarkan: (i) 

ketentuan Lisensi ini; (ii) versi lanjutan dari Lisensi ini dengan Elemen Lisensi yang sama seperti Lisensi ini; 

(iii) lisensi kewenangan Creative Commons (baik yang ada ini atau versi lisensi lanjutan) yang memuat Elemen 

Lisensi yang sama seperti Lisensi ini (contohnya, Atribusi-Nonkomersial-BerbagiSerupa 3.0 AS) ("Lisensi 

yang Berlaku"). Anda harus menyertakan salinan dari, atau URI untuk Lisensi yang Berlaku dengan setiap 

salinan dari Adaptasi yang Anda Umumkan atau Pertunjukkan kepada Publik. Anda tidak dapat menawarkan 

atau memaksakan ketentuan apa pun dari Adaptasi tersebut yang membatasi ketentuan Lisensi ini atau 

kemampuan penerima Adaptasi untuk menjalankan hak yang diberikan kepada penerima sesuai dengan 

ketentuan Lisensi ini. Anda harus menjaga keutuhan semua pemberitahuan yang merujuk kepada Lisensi yang 

Berlaku dan kepada pengabaian jaminan pada setiap salinan Ciptaan yang Anda Umumkan atau Pertunjukkan 

kepada Publik. Ketika Anda Mengumumkan atau Mempertunjukkan kepada Publik Adaptasi, Anda tidak dapat 

menekankan ukuran teknologi efektif apa pun pada Adaptasi yang membatasi kemampuan penerima Adaptasi 

dari Anda untuk menjalankan hak yang diberikan kepada penerima oleh ketentuan Lisensi yang Berlaku ini. 

Bagian 4 (a) ini berlaku untuk semua Adaptasi yang dihimpun dalam Bunga Rampai, tetapi tidak mengharuskan 

Bunga Rampai selain dari Adaptasi tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan Lisensi yang Berlaku ini. 

 Anda tidak diperbolehkan menjalankan hak apa pun yang diberikan kepada Anda di Bagian 3 di atas sesuai 

dengan maksud atau diarahkan kepada pemanfaatan komersial atau kompensasi uang pribadi. Pertukaran 

Ciptaan untuk ciptaan yang memiliki hak cipta lainnya melalui bagi-pakai berkas digital atau cara lain tidak 

dipandang dimaksudkan untuk atau diarahkan kepada pemanfaatan komersial atau kompensasi uang pribadi, 

sepanjang tidak ada pembayaran ataupun kompensasi uang apa pun sehubungan dengan pertukaran ciptaan 

berhak cipta tersebut. 

 Jika Anda Mengumumkan, atau Mempertunjukkan kepada Publik suatu Ciptaan atau Adaptasi apa pun atau 

Bunga Rampai, Anda diwajibkan, kecuali ada permintaan yang dibuat sesuai dengan Bagian 4 (a), 

mempertahankan semua pemberitahuan hak cipta untuk Ciptaan tersebut dan mencantumkan, sesuai dengan 

media atau cara pemanfaatan Anda: (i) nama Pencipta Asli (atau nama samaran, kalau ada) jika diberikan, 

dan/atau jika Pencipta Asli dan/atau Pemberi Lisensi telah menunjuk pihak atau pihak-pihak lain (contoh, 

lembaga sponsor, entitas penerbitan, jurnal) untuk pengatribusian ("Pihak Atribusi") di dalam pemberitahuan 

hak cipta Pemberi Lisensi, ketentuan layanan, atau cara wajar lainnya, maka nama dari pihak atau pihak-pihak 

tersebut yang dicantumkan; (ii) judul Ciptaan jika diberikan; (iii) selama dapat dipraktikkan secara wajar, URI, 

jika ada, yang ditentukan oleh Pemberi Lisensi untuk diasosiasikan dengan Ciptaan tersebut; dan, (iv) sesuai 

dengan Bagian 3(b), dalam hal Adaptasi, kredit yang menyebutkan penggunaan Ciptaan di dalam Adaptasi 

tersebut (contoh, "Terjemahan dalam Bahasa Perancis dari Ciptaan oleh Pencipta Asli," atau "Naskah drama 

berdasarkan Ciptaan asli oleh Pencipta Asli"). Kredit yang diharuskan oleh Bagian 4 (d) ini dapat 



diimplementasikan dengan cara wajar apa pun; asalkan, dalam kasus Adaptasi atau Bunga Rampai, pada 

kondisi minimum kredit tersebut akan muncul, jika suatu kredit untuk semua pencipta penyumbang dari 

Adaptasi atau Bunga Rampai tersebut, maka sebagai bagian dari kredit ini dan dengan cara paling tidak sama 

seperti kredit untuk pencipta penyumbang lainnya. Guna menghindari keraguan, Anda hanya dapat 

menggunakan kredit ini yang diwajibkan oleh Bagian ini untuk tujuan atribusi sesuai seperti ditetapkan di atas 

dan, dengan menjalankan Hak Anda sesuai dengan Lisensi ini, Anda tidak dapat secara tersirat atau tersurat 

menekankan atau mengimplikasikan koneksi apa pun, dukungan sponsor, atau sokongan apa pun oleh Pencipta 

Asli, Pemberi Lisensi, dan/atau Pihak-Pihak Atribusi, sesuai keadaan yang ada, oleh Anda atau penggunaan 

Ciptaan oleh Anda, tanpa izin tertulis dan terpisah dari Pencipta Asli, Pemberi Lisensi dan/atau Pihak-Pihak 

Atribusi. 

 Untuk menghindari keraguan: 

 Skema Lisensi Wajib Tanpa Dapat Dikesampingkan. Pada wilayah kewenangan sewaktu hak 

menerima royalti melalui skema pelisensian sesuai hukum atau wajib tidak dapat dikesampingkan, 

Pemberi Lisensi memiliki hak eksklusif untuk menerima royalti semacam itu untuk pelaksanaan apa 

pun oleh Anda terhadap hak-hak yang ditetapkan oleh Lisensi ini; 

 Skema Lisensi Wajib Yang Dapat Dikesampingkan. Pada wilayah kewenangan sewaktu hak 

menerima royalti melalui skema pelisensian sesuai hukum atau wajib dapat dikesampingkan, Pemberi 

Lisensi memiliki hak eksklusif untuk menerima royalti semacam itu untuk pelaksanaan apa pun oleh 

Anda terhadap hak-hak yang ditetapkan oleh Lisensi ini jika pelaksanaan hak yang Anda lakukan itu 

adalah untuk tujuan atau penggunaan selain dari yang bersifat nonkomersial sebagaimana diizinkan 

oleh Bagian 4 (c) dan karenanya mengabaikan hak untuk menerima royalti melalui skema pelisensian 

menurut hukum atau wajib apa pun; dan, 

 Skema Lisensi Sukarela. Pemberi Lisensi berhak menerima royalti, baik secara individu atau, ketika 

Pemberi Lisensi menjadi anggota dari komunitas penerima royalti yang memberikan skema 

pelisensian sukarela, melalui komunitas itu, dari pelaksanaan apa pun yang Anda lakukan terhadap hak 

yang diberikan sesuai Lisensi ini yang bertujuan atau penggunaan selain dari penggunaan 

nonkomersial sebagaimana diizinkan oleh Bagian 4 (c). 

 Kecuali disetujui secara tertulis oleh Pemberi Lisensi atau mungkin diizinkan oleh hukum yang berlaku, jika 

Anda Memperbanyak, Mengumumkan, atau Mempertunjukkan kepada Publik suatu Ciptaan, baik sendirian 

atau sebagai bagian dari Adaptasi atau Bunga Rampai apa pun, Anda tidak diperbolehkan mendistorsi, 

memutilasi, memodifikasi, atau melakukan tindakan merusak lainnya terhadap Ciptaan itu yang mungkin 

merugikan kehormatan atau reputasi Pencipta Asli. Pemberi Lisensi setuju bahwa pada wilayah kewenangan 

tersebut, sewaktu pelaksanaan apa pun terhadap hak yang diberikan pada Bagian 3(b) dari Lisensi ini (hak 

membuat Adaptasi) akan dipandang sebagai suatu distorsi, mutilasi, modifikasi, atau tindakan merusak lainnya 

yang merugikan kehormatan dan reputasi Pencipta Asli, maka Pemberi Lisensi akan mengesampingkan atau 

tidak menuntut, sesuai ketentuan, Bagian ini, sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, untuk memungkinkan 

Anda melaksanakan Hak Anda secara wajar sesuai Bagian 3(b) dari Lisensi ini (hak membuat Adaptasi) tetapi 

tidak selain itu. 

 

5. Pernyataan, Jaminan, dan Pengabaian 
KECUALI DISETUJUI BERSAMA-SAMA OLEH BERBAGAI PIHAK SECARA TERTULIS DAN SEJAUH 
DIIZINKAN OLEH HUKUM BERLAKU, PEMBERI LISENSI MENAWARKAN CIPTAAN APA ADANYA 
DAN TIDAK MEMBUAT PERNYATAAN ATAU JAMINAN APA PUN DALAM JENIS APA PUN YANG 
BERKENAAN DENGAN CIPTAAN, MENYATAKAN, MENGIMPLIMASIKAN, SECARA HUKUM ATAU 
LAINNYA, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN HAK, KEMAMPUAN UNTUK 
MENJUAL, KESESUAIAN DENGAN SUATU TUJUAN TERTENTU, TANPA PELANGGARAN, ATAU 
TIDAK ADANYA KERUSAKAN LATEN ATAU LAINNYA, AKURASI, ATAU TIDAK ADANYA 
KESALAHAN, BAIK YANG DITEMUKAN ATAU BELUM. 
 

6. Batasan Tanggung Jawab 
KECUALI SEJAUH DIWAJIBKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PEMBERI LISENSI TIDAK 
BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS TEORI HUKUM APA PUN UNTUK KERUSAKAN 
KHUSUS, INSIDENTAL, KONSEKUENSIAL, PUNITIF, ATAU DALAM CONTOH KERUSAKAN YANG 
MUNCUL DARI LISENSI ATAU PENGGUNAAN CIPTAAN INI, WALAUPUN PEMBERI LISENSI TELAH 
DIBERI TAHU TENTANG KEMUNGKINAN KERUSAKAN TERSEBUT. 



 

7. Penghentian 
 Lisensi ini dan hak-hak yang diberikan olehnya akan berakhir secara otomatis ketika Anda melanggar ketentuan 

apa pun dari Lisensi ini. Namun, individu atau entitas yang menerima Adaptasi atau Bunga Rampai ini dari 

Anda sesuai dengan Lisensi ini tidak akan diakhiri lisensinya, asalkan individu atau entitas tersebut tetap 

mematuhi lisensi tersebut. Bagian 1, 2, 5, 6, 7, dan 8 akan terus ada setelah Lisensi ini berakhir. 

 Sesuai dengan syarat dan ketentuan di atas, Lisensi yang diberikan di sini bersifat terus menerus (selama masa 

hak cipta ciptaan yang berlaku). Tanpa terpengaruh hal di atas, Pemberi Lisensi memiliki hak untuk merilis 

Ciptaan di bawah ketentuan Lisensi lain atau menghentikan distribusi Ciptaan kapan pun juga; asalkan, pilihan 

tersebut tidak membatalkan lisensi ini (atau lisensi lain yang telah ada, atau diharuskan ada, diberikan oleh 

ketentuan Lisensi ini), dan Lisensi ini akan terus berlaku kecuali diakhiri sebagaimana disebutkan di atas. 

 

8. Ketentuan Lain 
 Setiap kali Anda Mengumumkan atau Mempertunjukkan kepada Publik Ciptaan atau Bunga Rampai, Pemberi 

Lisensi menawarkan kepada penerima suatu lisensi untuk Ciptaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku 

seperti lisensi yang diberikan kepada Anda sesuai dengan Lisensi ini. 

 Setiap kali Anda Mengumumkan atau Mempertunjukkan kepada Publik suatu Adaptasi, Pemberi Lisensi 

menawarkan kepada penerima suatu lisensi untuk Ciptaan Asli dengan syarat dan ketentuan yang berlaku 

seperti lisensi yang diberikan kepada Anda sesuai dengan Lisensi ini. 

 Jika ada ketentuan Lisensi ini yang tidak sah atau tidak dapat ditegakkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, 

hal tersebut tidak mempengaruhi validitas atau tegaknya ketentuan lain dari Lisensi ini, dan tanpa tindakan 

lebih jauh oleh pihak-pihak kesepakatan ini, ketentuan semacam itu akan diubah sampai tingkat minimum yang 

dibutuhkan supaya ketentuan tersebut menjadi sah dan dapat ditegakkan. 

 Tidak ada ketentuan Lisensi ini yang diabaikan dan tidak ada pelanggaran yang disetujui kecuali 

pengesampingan atau izin tersebut diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang diberi 

hak atas pengabaian atau izin tersebut. 

 Lisensi ini menjadi bagian dari seluruh kesepakatan antara berbagai pihak terhadap Ciptaan yang dilisensikan di 

sini. Tidak ada pemahaman, kesepakatan, atau representasi yang berhubungan dengan Ciptaan ini yang tidak 

disebutkan di sini. Pemberi Lisensi tidak akan terikat oleh ketentuan tambahan apa pun yang mungkin muncul 

dalam komunikasi dari Anda. Lisensi ini tidak dapat dimodifikasi tanpa kesepakatan tertulis bersama antara 

Pemberi Lisensi dan Anda. 

 Hak yang diberikan, dan topik pembahasan yang dirujuk, dalam Lisensi ini dibuat dengan menggunakan 

terminologi dari Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (diamandemen pada 28 

September 1979), Rome Convention 1961, WIPO Copyright Treaty 1996, WIPO Performances and 

Phonograms Treaty 1996, dan Universal Copyright Convention (direvisi pada 24 Juli 1971). Hak dan topik 

pembahasan ini berlaku pada wilayah kewenangan yang relevan sewaktu ketentuan Lisensi ini akan ditegakkan 

menurut ketentuan yang berkaitan dengan implementasi ketentuan traktat tersebut di dalam hukum nasional 

yang berlaku. Jika kumpulan hak standar yang diberikan di bawah hukum hak cipta yang berlaku mencakup 

hak tambahan yang tidak diatur oleh Lisensi ini, hak-hak tambahan semacam itu dianggap disertakan di dalam 

Lisensi; Lisensi ini tidak dimaksudkan untuk membatasi lisensi dari hak apa pun di bawah hukum yang berlaku. 

 


